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Jämsän seurakuntakeskus, Koskentie 30 C, Jämsä

68 yhd istyksen jäsentä osallistujalistan mukaan

Kokouksen avaus

Yhd istyksen puheenjohtajan ollessa estyneenä talouden hoitaja Tapio
Heinonen avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi sääntö-
m ää räiseen syyskokoukseen.

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Kokouksen puheenjohtajaksi va littiin Erja Laaksonen.

Valitaan kokou kselle sihteeri, kaksi pöytåiki riantarkastajaa ja kaksi
ääntenlaskijaa

Sihteeriksi valittiin Lea Tapanainen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Maarit ja

Olavi Vesanen, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todetaan kokouksen osanottajat sekä laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin, että läsnä on 68 yhdistyksen jäsentä (liite 1). Kokouskutsu on
julkaistu kaupunkilehtiVekkarissa 28.9.2022 (liite 2), syyskauden painetussa

esitteessä, nettisivuilla ja sähköisten viestimien kautta. Todettiin, että kokous

on laillinen ia päätösvaltainen.

Vahvistetaan kokouksen työiäriestys

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi (liite 3).

Käsitel lään ja vahvistetaan yhd istyksen toi m intasu unnitelma vuodel le
2023

Tapio Heinonen esitteli pääkohdat hallituksen laatimasta vuoden 2023
toimintasuunnitelmasta, joka on ollut luettavissa yhdis$ksen nettisivuilla.

Muutettiin ensimmäisen Sivun viimeinen kappale muotoon: "Osallistumme

aktiivisesti Jämsän kaupu ng in van husneuvoston järjestäm iin tapahtumii n
ja Jämsän Eläkeliiton järjestämään toukosiunaukseen. Tiivistämme yhteistyötä

lähiyhdistysten kanssa." (liite 4)
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7 Päätetään varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksujen suuruus ia
toiminnantarkastajien palkkio vuodell e 2023

Päätettiin vuoden 2}z3jäsenmaksuksi 25 €, josta 15 € menee liitolle.

Kannatusjäseneltä peritään 200 €. Toiminnantarkastajille maksetaan palkkio

kohtuullisen laskun mukaan.

8 Vahvistetaan vuodenåO2S talousarvio

Taloudenhoitaja Tapio Heinonen esitteli hallituksen esityksen talousarvioksi
vuodelle 2023 (liite 5). Keskusteltiin talousarviosta ja todettiin, että lähi-

tu levaisuudessa on odotettavissa liiton jäsenmaksuosuuden kasvavan.

9 Valitaan vuodelle 2023 hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös
yhd istyksen pu heenjohtaiaksi

Yhd is§ksen pu heenjohtajaksi valittiin yksim iel isesti Simo Tyynelä.

10 Päätetään hallituksen jäsenten määrä ja valitaan hallituksen jäsenet
vuodelle 2023

Päätettiin, että hal I ituksen valitaan puheenjohtaja ja viisi jäsentä.

Valitut jäsenet ovat

AnneliAleksandroff 4. vuosi

Pekka Joutsen 2. vuosi

Veijo Naarajärvi 2. vuosi

Lea Tapanainen 1. vuosi

Terttu Toivonen 3. vuosi

11 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastaiaa
vuodelle 2023

Toiminnantarkastajiksi valittiin PenttiAhlroth ja Heikki Rosti sekä vara-

toiminnantarkastajiksi Airi ltäpuro ja Arja Pahula.

12 Nimetiiän ehdokkaat Keski-Suomen senioripiiri ry:n hallitukseen
vuodeksi 2023

Ehdokkaiksi nimettiin Simo Tyynelä ja hallituksen järjestäytymiskokouksessa

val ittava varapu heenjohtaja.

{3 Nimetään yhdistyksen ilmoituslehti

Yhdistyksen ilmoituslehdeksi nimettii n kaupunkilehti Vekkari.
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14 Käsitellään mahdollisetaloitteet

Määräpäiv ään 2.1 0 .2022 mennessä aloitteita ei ollut jätetty.

15 Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ia päätti kokouksen klo 14.35.
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Kokouksen valitsemina pöytålkidantarkastajina toteamme, että pöytäkiria on

laadiftu kokouksen kulun mukaisesti.
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